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  مقدمه. 1

شك از دوراني كه انسان ابتدايي پا به عرصة وجود نهاد، همواره راجع بـه خلقـت عـالم و     بي

خويش، به تفكر و تعقل پرداخته، اما چون دريافت كُنه عالم براي او يـافتني نبـود، دسـت بـه     

هـا زده اسـت. متألّهـان و حكيمـان هنـدي از جملـه        هايي در تفسير آن خلق اساطير و داستان

هـا،   نگـري  ورزي و تفكر در اين ساحت پرداختند. نتيجة اين ژرف هايي بودند كه به عقل گروه

آيند. از منظـر   ترين آنها به شمار مي اي در ميان ايشان بود كه اوپنيشدها از مهم دينيبروز متون 

شـمار   ها (حكماي هند) به هاي ريشي يا وحياني و حاصل الهام 1بزرگان هند، اين متون شروتي

هاي مربوط به آفرينش  آيند. در اين نوشتار ابتدا كلياتي دربارة مفهوم اسطوره، انواع اسطوره مي

زايـي ابتـدا    شود. سپس، پيشينة مفهوم كيهـان  زايي بيان مي لم در همة اديان و اصطالح كيهانعا

زايـي بـه    گردد. در بحث كيهان هاي قبل از اوپنيشدها و در دورة اوپنيشدي بررسي مي  در دوره

مواردي همچون چگونگي خلقت جهان، منشأ آن، انواع خلقت، و جزآن توجـه شـده اسـت.    

اي به دورة ديگـر نشـان داده    ه تا سير گسترش و انتقال اين مفاهيم از دورههمچنين، سعي شد

رغم وجود اساطير مختلف در اين مبحث، تصويري از انواع خلقت در اوپنيشـدها   شود و علي

ارائه شود و در بيشتر موارد عالوه بر آثار محققان، بـيش از هـر چيـز، مـتن اوپنيشـدها مـورد       

 رد استفاده در اين نوشتار، ترجمة انگليسي اوپنيشدها بـا عنـوان  توجه بوده است. اوپنيشد مو

The Thirteen Principal Upanishads.اثر رابرت ارنست هيوم بوده است ،  

  . كليات2

  . اسطوره و معناي آن1.2

از آنجاكه در بيشتر اديان يك سري حقايق دربارة جهان و سـاختار آن در قالـب اسـاطير بيـان     

  هر چيز شايسته است به بررسي اين واژه و كاركردش بپردازيم.اند، پيش از  شده

                                                           
1. Śuruti. 
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به معني كلمه يا گفتار يا داسـتان   Muthos(اسطوره) از ريشة يوناني  Mythواژة انگليسي 

شـود كـه    . از نظر برخي نهايتاً ميتوس به چيزي اطالق مـي )Brocklman, 1999, p26(است 

). اما از نظر محققـان امـروزي   15، ص 1386پور،  تواند وجود داشته باشد (اسماعيل واقعاً نمي

دهد كـه از آغـاز جهـان تـا عصـر حاضـر در بـين         اسطوره، حوادث و وقايعي را گزارش مي

توان گفت اسطوره براي معرفت و حكمت جامعة  اند. بنابراين، مي ها موثق و معتبر مانده انسان

ناسـي نيـز همـة اسـاطير موجـود در      ش آيد. علم اسطوره انساني، به مثابة الگويي به حساب مي

رود  هـا بـه كـار مـي      شود. همچنين، بـه معنـاي شـناختن اسـطور     سنت مورد نظر را شامل مي
)Bolle, 1987, vol. 10, p261(.  

اي اشاره دارد كه  كند و در واقع به حادثه از نظر الياده، اسطوره تاريخ مقدسي را روايت مي

دارد كـه چگونـه موجـودات مـافوق      اسـطوره معلـوم مـي   در زمان نخستين اتفاق افتاده است. 

توانـد كـل جهـان يـا يـك       الطبيعي با اعمال خود واقعيت را به وجود آورند. اين واقعيت مـي 

رو، اسطوره از  اي از رفتار انسان يا يك نهاد باشد. از اين اي از گياه، و نوع ويژه جزيره يا نمونه

گويـد و موجـودات فـوق طبيعـي،      ظهور رسيده سخن مـي آنچه واقعاً اتفاق افتاده يا كامالً به 

  ).11، ص1376هايند (الياده،  عوامل فعال در اين داستان

  . انواع اساطير آفرينش جهان در اديان2.2

هاي مختلف اعـم از شـرق و غـرب نظريـات فلسـفي       اساساً درباره مسئلة آفرينش در فرهنگ

  ن به موارد زير اشاره كرد.توا ترين آنها مي گوناگوني وجود دارد كه از مهم

هاي اين نوع آفرينش معمـوالً بـا اديـان توحيـدي يهوديـت،       . اسطوره1آفرينش از عدم. 1

مسيحيت و اسالم گره خورده است. اما پيش از آنها در نزد اقوام و ملل پيشين از جمله مصـر  

هـاي   هايي مشـهود اسـت. در هـر صـورت در ايـن نـوع از اسـطوره        باستان نيز چنين ديدگاه

آفرينش، ايزد خالق قائم به خود است و هيچ گونه والديني ندارد؛ در اينجا خداوند وابسته بـه  

  جهان نيست، بلكه جهان وابسته و متكي به اوست.

                                                           

1. Creation from Nothing. 
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هايي آفرينش از مـادة ازلـي صـورت     . در چنين اسطوره1آفرينش از شرايطي آشوبناك. 2

هـاي   ت. وضعيت آشوب معموالً به شكل آبگرفته كه در ابتدا اين ماده درهم و برهم بوده اس

درهم، هيوال، نوعي يخبندان، سكون، سركوب و جزآن توصيف شـده اسـت. در ايـن حالـت     

هيچ تغيير، حركت و تمايزي وجود ندارد. البته به تدريج از درون همين وضعيت پـر از هـرج   

آشـوب كـامالً از    ها گيرد. در برخي اسطوره و مرج، نظم و زمان و در نهايت آفرينش شكل مي

  رود، بنابراين نظمِ خلقت هميشه در خطر آشوب است. بين نمي

هاي مربوط به آشـوب، نمـادي از تخمـة     . در برخي اسطوره2آفرينش از تخمة كيهاني. 3

خورد كه آفرينش يا اولين موجـود مخلـوق از آن بـه وجـود آمـده       كيهاني يا خأل به چشم مي

  ت و در واقع نيروي آفرينش در درون تخمه نهفته است.است. تخمة كيهاني نماد باروري اس

هـا، خلقـت نتيجـة توليـد مثـل و       . در تعـدادي از اسـطوره  3آفرينش از والدين جهاني. 4

هـا، والـدين جهـان در ابتـدا بـا هـم آميـزش         آميزش والدين جهان است. در اين نوع اسطوره

شان هميشگي اسـت. از ايـن    مقاربت كنند، اما نزديكي آنها نه آغازي دارد و نه اوجي، بلكه مي

خبرنـد امـا تمـام هسـتي از همـين       شود كه خود آنها از وجود او بي نزديكي، فرزندي زاده مي

شود. در اين ميان فرزند نيز نسبت به آنها بيگانه است. همين بيگانگي سـبب   موجود صادر مي

عامل جـدايي والـدين    ها شود كه وي عامل جدايي آنها از يكديگر شود. در برخي اسطوره مي

جهان، ايزدي ديگر است. در هر صورت وي با اين جدايي، نور و سـاير نيروهـاي خلقـت را    

  گيرد.كند و بدين ترتيب آفرينش صورت مي وارد جهان مي

هـا، آفـرينش كيهـان در قالـب      در اين نوع اسطوره .4آفرينش به مثابة زايش و پيدايش. 5

شود كه همة  اينجا زمين عمدتاً به عنوان مادر تلقي مي حاملگي و تولد توصيف شده است. در

                                                           

1. Creation from Chaos. 

2. Creation from a Cosmic Egg. 

3. World-parent Myths. 

4. Emergence Myths. 
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هاي جهان را در خود جاي داده است. همه چيز از بطن زمين كه مادر است بـه   بذرها و تخمه

شـود   آيد، حتي رشد و تكامل آنها قبل از ظهور در روي زمين از درون آن شروع مي وجود مي

ب اينكه در چنين اساطيري عنصر مردانگـي  كند. نكتة جال و مراحل تكويني خويش را طي مي

  يا مذكر جايگاه چنداني ندارد.

. در ايـن نـوع اسـاطير، آب مـادة ازلـي خلقـت محسـوب        1هاي غواصِ زمين اسطوره. 6

شود كه همه چيز را پوشانده است. در اين بين موجـودي (عمـدتاً حيـوان) بـه داخـل آب       مي

بياورد. به محض رسيدن به سـطح آب آن تكـه بـه    اي شن، گل يا ماسه  زند تا تكه شيرجه مي

گيـرد. شـايان ذكـر     يابد و بدين نحو جهان هستي روي آن شكل مـي  قطعات فراواني بسط مي

  ).Long, 1987, vol. 4, p94-97(است كه اين نوع اساطير در بين بوميان آمريكا شايع است 

  زايي . كيهان3.2

  معني لغوي و اصطالحي

و  Kosmosاسـت كـه از دو واژة يونـاني      Cosmogonyزايي در انگليسي معـادل   واژة كيهان

Genesis  .مشتق شده استCosmos  به نظم جهاني يا نظام جهان اشاره دارد وGenesis   بـه

  در فرايند توليد است.» تغيير جوهري«يا » به وجود آمدن«معني 

نظريات راجع به تولد و خلقت عالم، يـا  ها يا  زايي به اساطير، داستان اما به طوركلي، كيهان

نظرية منشأ جهان اشاره دارد. از نظر برخي وجود موجودات زنده، به خصوص نسـل بشـري،   

هايي براي آن بوده است.  بيانگر مسئلة خلقت است كه حتي انسان ابتدايي نيز به دنبال راه حل

عـالم طبيعـت بـه لحـاظ      هـاي متكثـر   زايي در صدد يافتن منشأ مشترك پديده فرضيات كيهان

گرايي ابتدايي نيز مفاهيمي مشابه در سرتاسر جهان، حتـي در بـين    شان بوده است. تجربه ذاتي

افراد مختلف را مطرح كرد كه متعلق به نژادي واحد نبودند. اين اصـول، اساسـي مشـخص و    

تثنا در زايـي بـدون اسـ    هـاي كيهـان   زايي شد. اسطوره هاي كيهان سبب طرح و انتشار همة ايده
                                                           

1. Earth-diver Myths. 
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صدد تبيين خلقت جهان از كمترين عناصر ممكن بودند و آشكار است كه ايـن عناصـر منشـأ    

ــل شــناختي شــروع شــدند    ــة محســوس و قاب ــن فرضــيات از اصــل اولي ــد و اي مــادي دارن

)Bhattacharyyah, 1971, p1; Gary, 1911, vol.4, p125-126(.  

ق.م) تـا دورة  600-1500( ودايـي زايي از دورة  . پيشينة توجه به اساطير كيهان3

  ق.م)400-800اوپنيشدها (

  زايي و پيشينة آن در متون كهن و ادوار دين هندويي . كيهان1.3

طوركلي، جهان مشتمل بـر   ترين متون ديني هندو آمده است به بر اساس آنچه در وداها يا كهن

شتر منظور آسمان شود بي سه قسمت است: زمين، هوا و آسمان. زماني كه از جهان صحبت مي

گيرند. هنـدوان معتقدنـد    است و مورد ستايش قرارمي 1و زمين يعني زوج پرتهيوي و ديائوس

كل جهان از اين جفت خدايان نشأت گرفته است. اگرچه گاهي گفته شده است كه خود آنهـا  

اند. در برخي مـوارد يـك خـدا هماننـد اَگنـي، اينـدرا،        به واسطة خدايان ديگر به وجود آمده

نظـر برخـي محققـان     از رودره، سوما و يا همة آنها با يكديگر آسمان و زمين را خلق كردنـد. 

داند سازگاري ندارد زيـرا بـراي هـر     اي كه جهان را بر سه قسمت مي ثنويت مذكور با انديشه

كدام از اين عوالم عملكردهاي مختلفي مطرح شده است. از طرفي، اگر چه به زوج پرتهيـوي  

(خداي فرمـانروا)   3و آديتي 2نسبت داده نشده اما آنها سبب پيدايي پوروشه تيخلق و ديائوس

  شدند.

انـد كـه    هاي مختلفي ذكر شده زايي در ضمن سرودهايي در وداها، به صورت اساطير كيهان

    :ند ازا ترين آنها عبارت مهم

                                                           

شوند كه اولي خـداي   ترين خدايان ودايي محسوب مي ) از مهمDyāus( ) و ديائوسPrithivi. زوج پرتهيوي (1
  زمين و دومي خداي آسمان است.

  ) به معني روح انساني يا انسان است.Puruša. پوروشه (2

3. Aditi. 
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  )،90مندله دهم،( 1. پوروشه سوكته1

  )،129تا  127مندله دهم، ( 2. ناسديه سوكته2

  ).121(مندله دهم،  3. هيرنيه گربهه3

گيرد و ايـن قربـاني عملـي     در اولي همه چيز از قرباني پوروشه (انسان نخستين) شكل مي

گيـرد. در نتيجـه از اعضـاي بـدن      خالق در نظرگرفته شده كه به وسيلة خدايان صـورت مـي  

پديـدار شـد. امـا در    آن  پوروشه، آيات وداها، موجودات و طبقات اجتمـاعي هنـدوان و جـز   

اي تنزيهي دارد، تكامل و تحول هستي و جهـان،   سرود ناسديه (سرود آفرينش) كه كامالً جنبه

شـود و ميـان حقيقـت مطلـق (بـرهمن) و خـداي        خارج از وجود غايي و مطلق پديـدار مـي  

(ايشوره) تمايز وجود دارد. جهان در اصل برخالف سرود پوروشه ظهـور و تجلـي    متشخص

). در 124- 123، ص 1389لق است نه عين آن و يا اعضا و جـوارح آن (شـمس،   حقيقت مط

 4)، خداي واحد ويشـوه كـرمن  121سرود ديگر يعني هيرنيه گربهه (هستة زرين) (مندله دهم، 

هـاي   ترين خداوند بود به عنـوان هسـتة زمـين از آب    شود. او كه بزرگ ناميده مي 5يا پرجاپتي

؛ Jacobi, 1911,  vol. 4, p 156-157(همة جهان را آفريد  ازلي سربرآورد. سپس، خدايان و

  ). Encyclopedia of Hinduism, 2010, p147-148 همچنين قس با:

نيـز   6ق.م) 800- 1100هـا (  در حد فاصل دورة وداها تـا اوپنيشـدها، يعنـي دورة براهمنـه    

هـا، نقـش خداونـد     هاي زيادي مبني بر خالقيت پرجاپتي آمده است كه در ايـن افسـانه   افسانه

در آغـاز  «تـر نشـان داده شـده اسـت؛ هماننـد عبـارت        خالق به ظاهر از نحوة خلقت پررنـگ 

هايي كشيد و در نتيجه ايـن   پرجاپتي بود و هيچ نبود. او خواست كه زياد شود. سپس رياضت

                                                           
1. Puruša Sukta. 
2. Nasadiya Sukta. 
3. Hiranyagarbha. 

4.:Visvakarman   است» آفرينندة همه«صفت خداي واحد و به معناي.  

5:Prajāpati .  است» فرمانرواي آفرينش«از خدايان كهن ودايي و به معناي.  

6. Brāhmaa. 



 1392، زمستان4 ة، شمار10 ةدين، دور ةفلسف �8

البته، در كنار پرجاپتي اسامي ديگر نيز براي خـالق مطـرح شـده اسـت     » .جهان را خلق كرد...

)Jacobi, 1911,  vol. 4, p156( 2، ويشـنو 1توان از حقايق مطلقي چون نارايانـه  از جمله مي ،

، 1381هـا بـر برهمـا تأكيـد شـده اسـت (ايـونس،         ياد كرد كه بيش از همه در بين آن 3برهما

  ).49- 46ص

هـاي دوري برهمنـي، تركيبـي از اسـاطير يـاد شـده و        طبق گفتة برخي محققان، اسـطوره 

اي است كـه بعـد از انحـالل بـزرگ      به نام مانويند. مانو نخستين انسان فرزانهسيماي جديدي 

  ).51- 50، ص 1381بخشد (ايونس،  زنده ماند و بار ديگر جهان را هستي مي

  زايي در اوپنيشدها . مفاهيم كيهان4

 زايي را در دو دستة كلي تقسـيم  توان اساطير مربوط به كيهان با توجه به مضامين اوپنيشدها مي

  كرد:  

اند و در واقع منشأشان متون قبلي از جملـه   . اساطيري كه داراي مضاميني پيشا اوپنيشدي1

  وداهاست.

  هايند. تأمالت فلسفي ريشي اوپنيشدها و ويژةبوي فلسفي دارند و طيري كه رنگ و. اسا2

دستة  توان به آفرينش از عدم، قرباني، هيرنيه گربهه، پرجاپتي و جزآن و ازاز دستة اول مي

  ها اشاره كرد. دوم خلقت از برهمن و آتمن، همچنين هر دوي آن

طوركلي، بايد گفت در اوپنيشدها وحدت نظر خاصي راجـع بـه پيـدايش عـالم وجـود       به

ترين مفاهيم تـا مفـاهيم متعـالي و فلسـفي چـون وحـدت        ها ابتدايي توان در آن ندارد بلكه مي

زايـي در ايـن متـون امـري      هاي كيهان دي اسطورهبن وجود و توحيد را يافت. از طرفي، تقسيم

تـوان چهـار گونـه نظريـة      ند كه ميا رسد. كساني همچون دويسن برآن بسيار دشوار به نظر مي

  ند:ا مختلف راجع به خلقت در اوپنيشدها يافت كه عبارت

                                                           
1. Shiva. 
2. Narayana. 
3. Brahama. 



  �٩ يَشدهااوپن زايي يهانك يردر اساط يتأمل 

  اي كه از ازل و مستقل از خدا وجود دارد اما نقشي در آفرينش ندارد. . ماده1

جهان را از عدم خلق كرد و اگرچه جهان مخلوق خداست اما از او مسـتقل و  . خداوند 2

  جداست.

  آفريند. . خداوند با تحول خويش به جهان آن را مي3

  . تنها خداوند حقيقت دارد و در واقع هيچ نوع مخلوقي وجود ندارد.4

طبق نظرية آخر، فضا و زمان، توهم و ساية خداوندند. بـا شـناخت خداونـد بايـد جهـان      

. از نظر رادهاكريشنان آنچـه دويسـن را   )Deussen, 1908, p161-162(ظاهري را انكار كرد 

اي داشته باشد اين است كه اساساً انكار واقعيت جهـان، جـوهره    بر آن داشته كه چنين انديشه

  .)Radhakrishnan, 1998, vol.1, p189(هر دين حقيقي است 

  توان در سه مقوله جاي داد: زايي در اوپنيشدها را مي از نظر برخي كيهان

  شود. . ايدة تخمة كيهاني كه بيشتر در اوپنيشدهاي متقدم يافت مي1

. مفهوم خلقت منسوب به آتمن كه در شكل انساني اسـت كـه خـودش را بـه دو نيمـة      2

  .است 1پوروشه و پركريتي كند كه مقصود همان نه (مؤنث) تقسيم ميمردانه (مذكر) و زنا

شـكل وارد آن شـد و    . خلق از عدم: در آغاز چيزي نبود مگر الوجود. پس بـرهمن بـي  3

  .)Bhattacharyya , 1971, p8-9(بدين صورت موجودات به وجود آمدند 

  . مضامين ودايي خلقت در اوپنيشدها1.4

  قرباني و خلق از عدم

اولين اوپنيشد يعني بريهدآرنيكه از پيدايي عالم از قرباني اسب سخن به ميان آمـده اسـت.   در 

بدين صورت كه از سر اسب صبح، از چشم او خورشيد، باد نفس او و جزآن خلق شدند، بـه  

هـا و ديگـر اجـزاي عـالم طبيعـي در نظـر گرفتـه         ها و كوه طوري كه حتي فصول و رودخانه

در آغاز چيزي «.در ادامه از مفهوم عدم سخن به ميان آمده است، اينكه )Brih. 1.1-2(اند  شده

                                                           
1. Prakriti. 
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وجود نداشت. جهان به وسيلة مرگ پوشيده شده بود. پس او در خود انديشيد و خواست كـه  

رو، آب آفريده شد. آب سخت گشت به زمـين مبـدل شـد.     پيدا شود. خودش را ستود. از اين

اضت جوهرة او به آتش مبدل شد. او خود را بـه  سپس به رياضت پرداخت. در اثر گرماي ري

تقسيم كرد. مشرق سر او، مغـرب دم او،   3و باد 2كه يك سوم او بود، خورشيد 1سه قسم آتش

شمال و جنوب هم پهلوهايش، آسمان پشت او... پس او خواست قسمت دوم خـويش را بـه   

بـدنش بـراي عمـل     وجود بياورد كه فكر با گويايي ممزوج شد و... پس از چندي دعـا كـرد  

  »مشهور شد. 4رو، به اسب مبدل شد و به اَشومدهه قرباني مناسب شود. از اين

كشي قربـاني بـه او    شود كه پيش گفتني است كه از اين اصل اول به عنوان پرجاپتي ياد مي

كه آشـكار اسـت مفهـوم     همچنان )Brih.7.1-2(پذيرد و او خداوند و فاعل است  صورت مي

ودا به منصة ظهور رسيد و تا دورة متـون براهمنـه تقريبـاً در اوج     يان دورة ريگپرجاپتي در پا

خود باقي ماند. وي اغلب در اوپنيشدها به عنوان اصل خالق ذكر شده اما ديگـر از جايگـاه و   

     ذكـر   6هـا  و اسـوره  5هـا  اش برخوردار نيست. در بريهدآرنيكه به منزلـة پـدر دئـوه    شكوه قبلي

          شـود  تلقـي مـي   8كـه شـانزده عضـو او بـا سـال يكسـان انگاشـته شـد و خـالق كَرمـه           7شد
)Brih.1.3.1; 1.5.14-15, 21(.  

  

                                                           
1. Agni. 
2. Aditya. 
3. Vayu. 
4. Aśvamedha 
5. Devas 
6. Asuras 

هـا   ها خدايان متعلق به طبقة جنگجـو و اسـوره   اند كه دئوه . ظاهراً قوم هند و ايراني دو گروه عمدة خدايان داشته7
 خدايان طبقة روحاني بودند.

8:Karma .  ين است يكي از مفاهيم مهم در اديان آسياي جنوبي، مشترك ميانهندوييسم، آيين بودا و آيين ج
ها). َكرمه، كردار خصوصاً از روي نيت است كه با يك دلبستگيِ زير آن انجام  هايي در تعابير آن (البته با تفاوت

  .504-503: 1386كنندة سرنوشت انسان در زندگي آينده است. نك: هينلز،  گيرد و تعيين مي
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ايزد توصيف و با قرباني و برهمن يكي  33پرجاپتي يكي از  در جاي ديگر همين اوپنيشد

شـود   يو در جايي ديگر خـالق زن تصـور مـ    )Brih. 3.9.2.6; 5.3.1; 5.1(گرفته شده است 

)Brih.6.4.2(      در چاندوگيه نيـز بـه نقـش آفريننـدگي او تصـريح .)Chand.2.24.2-3(  و در

. در ميتيريـه از نقـش خالقانـه و    )Svet,4.2(شـود   شوتاشوتره با برهمن همسان قلمـداد مـي  

  ). Maitr.2.6; Bhattacharyya, 1971, p38(آيد  آفرينندگي او سخن به بيان مي

 )Taitt. 2.7( جمله در تيتيريهر اوپنيشدها ازخلقت از عدم در سايشايان ذكر است مفاهيم 

  . )Bhattacharyya, 1971, p36() مورد توجه قرار گرفته است Chand.3.19(و چاندوگيه 

  پوروشه در اوپنيشدها

خورد پوروشه است كه پيش  زايي در اوپنيشدها به چشم مي از ديگر مفاهيمي كه دربارة كيهان

شـود. در بريهدآرنيكـه آمـده      ودا مطـرح مـي   پوروشه سوكته ريگ منسوب به از اين در سرود

در آغاز اين جهان آتمن به شـكل پوروشـه بـود و از تنهـايي خـويش بيمنـاك شـد و        «است: 

 »هـا پديـد آمدنـد    هـا انسـان   خودش را به دو نيم تقسيم كرد (مذكر و مؤنث) و از امتـزاج آن 

)Brih.1.4(ب مخلوقات تصريح شده است كه فراتـر از  . در كته اوپنيشد در بحث سلسله مرات

، فراسـوي  3، فراتر از عقل، مهات (به معناي بزرگ) آتمـن 2، فراسوي ذهن، عقل1حواس ذهن

(پنهان، ظهور نايافته)، فراسوي اويكته، پوروشة بزرگ قـراردارد و فراتـر    4مهات آتمن، اويكته

عمدتاً در اوپنيشدها متشـكل از  . پوروشه )Kath. 3.10.1(از پوروشه هيچ چيز ديگري نيست 

. )prasna.6.1-6(اند شانزده عضو توصيف شده كه از اعضاي وي مراتب هستي به وجود آمده

      ، 7نفـس  ، بـي 6شـكل  ، بـي 5شـود كـه آسـماني    پوروشه در ماندوكيـه انسـان اولـي وصـف مـي     

                                                           
1.Mind 
2.Inteuect 
3. Mahat Atman 
4.Avyakta 
5.Divya 
6.Amurta 
7.Aprana 
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، 4اس، اثيـر (نفس)، ذهن، حـو  3. از او به ترتيب پرانه)Mand.2.1-10(است  2و ناب 1ذهن بي

انـد. امـا    هوا، نور، آب و زمين به وجود آمدند. وداها نيز از همين انسان عالم كبير خلـق شـده  

ها، مراسم ديني و تمام اشكال هستي است. در واقـع، تمـام موجـودات     وي منشأ جهان، انسان

شـكل بـه    هاي اخالقي، جسمي و روحي از همين پوروشة ازلي و بـي  زميني و آسماني ويژگي

بينـيم گرچـه ايـن عنصـر در      طوركه مي . همان)Bhattacharyya, 1971, p40(اند  وجود آمده

تري شده و با آتمن ارتباط يافته است اما بايـد گفـت كـه بـه      اوپنيشدها داراي مفاهيم گسترده

  پوروشه سوكته دارد. شناسي ارتباط تنگاتنگي با سرود معروف به لحاظ ريشه

  بنياد جهان بر آب

گفته شده كـه در آغـاز جهانيـان بـر روي آب بـود. در       82: 10ودا  پنيشدها در ريگقبل از او

در آغـاز تنهـا آب بـود و از ايـن آب برهمـا واقعـي       «بريهدآرنيكه، براهمنه پنجم آمده اسـت:  

خـورد، بـدين    اوپنيشد به چشـم مـي   . چنين تصوري نيز در ايشه)Brih.5.5.1-2(» پديدار شد

جا و همه چيز قراردارد. با اينكـه در اينجـا آب عنصـري ازلـي      همهها در بنياد  صورت كه آب

به جاي عنصـري ازلـي، سـه     )Isa. 2.6(مطرح است اما در جايي ديگر در چاندوگيه اوپنيشد 

انـد. در تيتيريـه    اند كه هر سه از برهمن بـه وجـود آمـده    عنصر آب، آتش و خاك مطرح شده

)Taitt.1.2(  اند كه  عنصر ديگر يعني اثير و باد نيز نام برده شدهعالوه بر سه عنصر مذكور، دو

اند. بدين صورت كه ابتدا از برهمن اثير و سپس ساير عناصـر   تا از برهمن صدور يافته  هر پنج

از يكديگر صادر شدند؛ يعني از اثير باد، از باد آتش، از آتش آب و از آب خاك پديـدار شـد   

)Ait, 3.3;Svet, 2.12, 6.2;Prasna. 6.4;Maitr. 3.2, 6.4; Deussen, 1908, p191-194.(  

  

                                                           
1.Amanas 
2.Aubhra 
3.Prana 

4.Ether 
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مضمون خلقت جهان از آب و استوار بودن تمام هستي از جمله زمين و آسـمان و جـزآن   

  بر روي آب در اوپنيشدهايي چـون بريهدآرنيكـه، كتـه، چاندوگيـه و كوشـيتكي آمـده اسـت        

  .),p36 Bhattacharyya ,1971. (ر.ك

  هيرنيه گربهه يا هستة زرين

هـاي   طوركه ذكر شد، مفهوم اصل اول و هيرنيـه گربهـه پـيش از هـر چيـز، در سـروده       همان

  ...).90، 125، 72، 82، 81، 121، 129: 10ودا مندله  ودا آمده است (ريگ ريگ

شـود كـه جهـان را آفريـد و      اگرچه در بريهدآرنيكه آتمن به عنوان اصل اولي معرفي مـي 

هـاي بعـدي    ، اسـطوره )Brih.1.4.7; Chand.6.2.3; Taitt.2.6; Ait.2.6(سپس وارد آن شد 

خلقت جهان در اوپنيشدها، در قالب مفهوم هيرنيه گربهه آمـده اسـت. بـه نظـر دويسـن ايـن       

» نطفـة طاليـي  «توصيف اوپنيشدها ريشه در مفهوم نيروي حيـاتي محصـور در صـدف و در    

   )Chand.3.19(چاندوگيـه   ). اسطورة تخمـة كيهـاني در آغـاز   129و 121: 10ودا دارد ( ريگ

                 ايــن جهــان در آغــاز الوجــود بــود. ايــن الوجــود وجــود شــد. ســپس  «بيــان شــده اســت: 

            تخمــه شــكل گرفــت. يكســال تمــام آنجــا مانــد. ســپس شــكاف برداشــت. دو نيمــه ايــن   

           االيي اي همــين زمــين و نيمــه طاليــي آســمان بــ صــدف از نقــره و طــال بودنــد. نيمــة نقــره

  .)Deussen, 1908, pp 182-187, 199-201( »است

) 90:10ودا (مندلـه  اوپنيشد، مفهوم تخمة جهان با پوروشة كيهـاني ريـگ   در ابتداي ايتيريه

يابد. گفته شده است در آغاز فقط آتمن در اين جهان بود. تـا چشـم كـار     ارتباط تنگاتنگي مي

انديشيد جهانيان را خلق خواهم كرد. بنابراين، بعـد از اينكـه   كرد هيچ چيز نبود. او با خود  مي

ها بيرون كشيد و به آن  هاي زيرين و زبرين را آفريد پوروشه را از ميان آب زمين و فضا و آب

هـا   ها مثل تخمه بازشدند. دهان، بيني، چشـم  كرد، آن ها تأمل مي شكل داد. او كه بر اين آسمان

ها اَگني، وايو و آديتيه  ها هشت عضو جسماني و سپس از اين آنو جزآن به وجود آمدند و از 

ها در نهايـت در انسـان بـه عنـوان گفتـار،       و جزآن به منزلة هشت نگهبان به وجود آمدند. آن

تنفس، بينايي و جزآن سكني گزيدند. هر چند كالبد انسان از طريق اعضاي حواس از پوروشه 
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است كه خالق جمجمه او را شكست و بـه عنـوان    ناشي شده است، اما موجوديت آن، زماني

روح فردي وارد وي شد. از نظر دويسن پوروشه مطرح شده در اين دو اسطوره كامالً بـا هـم   

ودا به عنوان اصل اول است اما در اينجا نيرويي است كـه بـه    تفاوت دارند، زيرا پوروشة ريگ

  .)Deussen, 1908, p188(آتمن وابسته است 

گربهه عالوه بر موارد ذكر شده عمـدتاً در شوتاشـوتره و    زايي براساس هيرنيه مفهوم كيهان

هيرنيه گربهه در شوتاشوتره به مثابة مخلـوقي اسـت    كار رفته است. از نظر برخي ميتيريه نيز به

كه در ميتيريه با آتمـن و بـرهمن يكـي گرفتـه      آن را به وجود آورد، در حالي 1كه موجود برتر

  ). ;hattacharyya, 1971,  p.37همچنين، براي اطالع بيشتر ر.ك.؛Chand. 3.19(شده است 

  اوپنيشدي خلقت مضامين 2.4

  برهمن و آفرينش -آتمن

انـد، ابتـدا    منتها معرفي شده از آنجاكه دو اصطالح برهمن و آتمن علت ايجاد عالم و اصلي بي

: bhاز ريشـة  گفتـار بـوده (  در آغـاز دعـا يـا    » منبره«پردازيم. معني واژة  ها مي به تعريف آن

برشدن يا برآمدن). اين واژه به تدريج معناي اساس جهان، سرچشمة تمـام وجـود، آنچـه در    

جهان به فوران درآمده، يا هر چيزي كه جهان از آن برآمده است، به خود گرفت. كلمة ديگـر  

نفس موجود «ا ي» روح«بوده و سپس اصطالحاً به معني » دم«است كه احتماالً به معني » آتمن«

، مخصوصاً بشر آمده است. كشف برجسـتة دانايـان باسـتان ايـن بـود كـه هـر دو آنهـا         »زنده

  ). 52، ص 1387ند. بدين معني كه آتمن برهمن است (رادهاكريشنان، ا يكي

به گفتة رادهاكريشنان در بسياري از جاها، دو اصطالح برهمن و آتمن بـه جـاي يكـديگر    

گونـه   اوپنيشد پرسش اساسـي فلسـفه را ايـن    اند. چاندوگيه مترادف تلقي شدهاند و  كار رفته به

كند: آتمن چيست؟ برهمن چيست؟ در بعضي مـوارد كـه دربـارة خاسـتگاه جهـان        مطرح مي

شود اصطالح آتمن به كار گرفته شده و در بعضي ديگـر كـه موضـوع جسـتجوي      تحقيق مي

                                                           
1.SuperBeing. 
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بـه شـش    1است. در تعليمـي كـه اپوشـتي    كار رفته خود راستين بشر است اصطالح برهمن به

رو، برهمن و آتمـن   شود. از اين آتمن توصيف مي -  جان به وايشوانره -  دهد روح براهمنه مي

كنـد و از   در نظر متفكران اوپنيشدي بر حقيقي يكسان، چه دروني و چه بيرونـي، داللـت مـي   

حقيقتـي واحـد اسـت     شود كه اين طريق تحقيق در خاستگاه جهان و نفس راستين، معلوم مي

آتمـن در   -  كنـد. از نظـر او بـرهمن    كه به صور جهان متنوع و به شكل افراد متكثر جلوه مـي 

  شود: اوپنيشدها به دو صورت تصور مي

  . اساس عام و شامل جهان،1

  . حقيقي كه جهان فقط نمودي از آن است.2

وي يا نـااين جهـاني   تصور اولي، نظرية دنيوي يا جهاني مطلق و تصور دومي نظرية غيردني

مطلـق اســت و تفــاوت ايــن دو نظريــه ســبب انشــعاب بعــدي بــين مكاتــب خداپرســتانه و  

  ).   55- 54، ص 1387پرستانة ودانته شد (رادهاكريشنان،  مطلق

توان چهار وجه براي  از نظر برخي محققان به طوركلي، با توجه به مضامين اوپنيشدها، مي

  صور شد كه شرح آنها بدين گونه است:برهمن و آتمن در رابطه با خلقت مت

 3(اشـتياق) سـپس سـتوه    2آغاز تاريكي بود اما موجود برتر آن را به حالـت رجـس  . در 1

  درآورد.   4عنوان جوهري كه علت خلقت است (روشنايي) و در نهايت به

. در آغاز كه جهان ايجاد نشده بود آتمن يا برهمن كه پرچاپتي نيز نام دارد زمين، فضا و 2

گانـه را تشـكيل داد: يعنـي از سـرش آسـمان، از       آسمان را ايجاد كرد. سپس بدن او عوالم سه

  نافش فضا و از پاهايش زمين پديدار شد.

. در آغاز برهمن متجلي شد در حالي كه كامالً نامتناهي بـود. او بـه مراقبـه پرداخـت. از     3

  مد.  رو، از جسمش كه جنسش اثيري بود جهان و هستي به وجود آ اين
                                                           

  اي مطرح شده در اوپنيشدهاست. هاي اسطوره . يكي از شخصيت1

2.Rajas 
3.Sattva 
4.Rasa 
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 1. در آغاز فقط آتمن بـود، امـا ضـرورتاً خـودش را توسـع بخشـيد. در نتيجـه نـواحي        4

(قلمروهاي) چهارگانه ظهور يافت. سپس جهان صغير (ويراج) را خلق كرد، براي اينكه آن را 

جان ببخشد، اعضاي حواس را براي او آفريد. به دنبال آفرينش اعضا، ايـزدان متنـاظر آنهـا در    

ــه     ــان از گرســنگي و تشــنگي رنجــور شــدند ك ــزدان چن ــن اي ــق شــدند. اي ــز خل ــان ني               جه

          آن نيـاز بــه اجســام مناسـب داشــتند و جسـم انســان كــامالً متناسـب آنهــا بــود.      بـراي رفــع 

در وقتي كه آتمن ديد كه ايزدان چارچوب خوبي براي خودشان يافتند بيمناك شـد كـه مبـادا    

                   را بـازكرد و وارد آن شـد  بهـره شـوند. بنـابراين جمجمـة انسـان      از حضور او بـي  شانخلقت

)Bhattacharyya, 1971, p8-9(  منظور از ورود آتمن در انسان اشاره به وجود نفس فـردي .

  در انسان دارد كه به نوعي نظير نفس كلي يا آتمن است.

ــر          ــه عناص ــي ك ــل اول ــزدي، اص ــه اي ــر گون ــه ه ــاره ب ــدون اش ــوارد ب ــي م                     در برخ

                     شـكل و نـام اسـت    ايـزدي بـي  كنـد   هـا را خلـق مـي    مادي، اعضاي حواس و شعائر و آيـين 

)Taitt.2.1-5.9; Mand. 1.1.7-8, 2.1.1-9; Prasna.1.4 ff, 6.3ff( رسـد   كه البته به نظر مي

شود. تذكر  به برهمن اشاره داشته باشد و آن به دليل صفاتي است كه به برهمن نسبت داده مي

شـود   دانسـته مـي   2اول ايشه، شيوا يـا دو  اوپنيشد اصل اين نكته الزم است كه در شوتاشوتره

)Bhattacharyya, 1971, p8-9(ها كاركرد خويش در وداهـا بـه    توان گفت آن . به عبارتي مي

و به عنوان اسمي براي خداوند خالق و اصـل اول بـه    اند عنوان ايزدي مستقل را از دست داده

  روند. كار مي

آتمن، به تفكيك نقش هر يـك از ايـن دو   اكنون، پس از مشخص نمودن ارتباط برهمن با 

  پردازيم. در آفرينش براساس آنچه در اوپنيشدها آمده، مي

  

                                                           
1. Regions. 
2. Deva. 
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  صدور جهان از برهمن

زايـي را در خـود جمـع كـرده، بـرهمن       هاي كيهان مفهوم بنيادين اوپنيشدها كه ساير برداشت

ـ   دين صـورت  است. ازجمله در بريهدآرنيكه آمده است كه برهما سرمنشأ همة عوالم اسـت. ب

جهـان از  «گويـد:   پرسد و او مي كه پرسشگري از فردي اساطيري به نام يجنه ولكيه سؤالي مي

هـا از   ، گنـدهروه 1هـا  آب سرشته شده، آب از بـاد، بـاد از فضـا (اتمسـفر)، فضـا از گنـدهروه      

خورشيد، خورشيد از ماه، ماه از ستارگان، ستارگان از خـدايان، خـدايان از اينـدره، اينـدره از     

پرجاپتي، پرجاپتي از برهما. چون پرسشگر از اصل خود برهما پرسـيد يجنـه ولكيـه سـكوت     

ــداد  ــرد و ديگــر پاســخي ن         . );Brih. Brahmana 6 Klostermaier, 1998, p89-90(» ك

ــه شــده اســت:  در جــايي  ــود «ديگــر در بريهدآرنيكــه گفت ــرهمن ب ــن جهــان ب             » در آغــاز اي

)Brih. 1.4.10-11(    :در نفـس برتـر،   «. همين مضمون در ميتيريه اوپنيشد نيـز مشـهود اسـت

ناشدني است... و سرانجام در پايان جهـان وي بـاقي خواهـد مانـد. جهـان در       نامحدود، درك

. در بريهدآرنيكه، بـرهمن بنيـاد نمـادين    )Maitr.6.17(» رود ن ميذهن اوست و در آنجا از بي

اين جهان بر روي آب، آب بر روي باد، بـاد بـر روي فضـا، فضـا بـر      «شود:  جهان وصف مي

. در همين اوپنيشد برهمن )Brih.3.6(» روي جهان ... و پرجاپتي بر روي برهمن استوار است

در آغاز اين جهان آب بود و آب حقيقت يـا بـرهمن حقيقـي را بـه     «از آب صادر شده است: 

ــود آورد ــت      )5.5.1(» وج ــده اس ــف ش ــود وص ــه خ ــائم ب ــر وي ق ــايي ديگ ــه در ج . البت
)Brih.2.6.3;4.6.1 Klostermaier, 1998, p89-90; .(  

، پرجـاپتي يكـي اسـت.    2تي ايزداني مثل ايندراافزون بر اين، برهمن با تمام مخلوقات و ح

وي با پنج عنصر اثير، باد، خاك، آب و نور همسان است. او بذر تمام انـواع و همـان چيـزي    

ها  ها، فيل ها، انسان آيد. وي اسب است كه از تخمه يا رحم مادر به آرامي يا به تندي به دنيا مي

   ).Deussen, 1908 ,p196براي اطالع بيشتر:؛ Mand. 7.1.2(هم جنبنده و خزنده و... است و

                                                           

 1:Gandharvas. اند ديو بوده -صورت خدا آيند كه داراي نژاد تركيبي و به از خدايان ودايي به شمار مي. 

2. Indra. 
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برهمن نه تنها جهان را به وجود آورده بلكه با آن يكي است، زيرا بعد از خلقـت وارد آن  

طـوركلي، جهـان از هـر     . بـه )Taitt. 2.6;Chand.6.3; Brih.1.4.7(شده و از آن دور نيست 

برايش متصور نيسـت. بـرهمن   لحاظ وابسته به برهمن است و در واقع بدون برهمن وجودي 

گردد و موجوديت هر وجودي مديون  زير بنياد عالم است كه جهان از او برآمده و به او بازمي

 ).Radhakrishnan, Introduction to The principalUpanishads, 1978, p81(اوست 

            عالوه بر اين، بـه مـرور ايـن بـاور نيـز پـيش آمـد كـه بـرهمن نـه تنهـا بـا بنيـاد غـايي               

          جهان يكي است، بلكه به يك معنا نفس نيز هست و بـه عبـارتي بـا خـود فـاني ارتبـاط دارد      

Brih.1.2; Chand.3.18.2) Bhattacharyya, 1971, p37-38;(.    كاركردهاي بـرهمن نشـان

نسـبت داده   1دهد كه وي خداي غيرمتشخص است، اما در برخي جاها به وي نقش مشيت مي

دهد. اين نگرش به تعبيري دال بـر   شده كه همين امر او را در قالب خداي متشخص نشان مي

آفريند و خير محض است. او دومـي   كسي كه ازلي است و امور فاني را مي«خداباوري است: 

هـا را در   كند. واحدي است كه كثرات را مي آفريند. او همة آسمان است كه ارواح را خلق مي

). همـين مفهـوم نيـز در    Kath.13.5(» بيند. تنها او ازلي است نه كس ديگر ش ساكن ميخود

دان، قـائم بـه    آن واحد حكيم، پر از انديشـه، همـه  «تكرار شده است:  )Svet.5.5(شوتاشوتره 

  .)Deussen, 1908, p212(» ها مشخص كرده است ها را براي همة زمان خود، محدوديت

برخي عبارات اوپنيشدها برهمن خـالق جهـان، همسـان بـا آن و     تا اينجا معلوم شد كه در 

رسـد ايـن    محيط بر آن است. در تعدادي آيات ديگر وي نقش نابودگري نيز دارد. به نظر مـي 

  كاركرد برهمن ريشه در آموزة كلپه در متون اوپنيشدي دارد.

خـود   ها و هـم جهـان هسـتي در نهايـت بـه      توان گفت هم انسان بر اساس اين آموزه مي

برهمن همة اصـول جـامع، مـنَس (حـس      )Brih.3.5.1(گردند. در بريهدآرنيكه  برهمن بازمي

باطني)، گفتار و پرانه را به منزلة خوراك خود آفريد. در جـاي ديگـر، او هـم بـراهمن و هـم      

                                                           

1. Providence. 
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همـة ايـن   «. در چاندوگيه اوپنيشد به وضوح آمـده اسـت:   )Kath. 2.25( دخور را مي كشتريه

ــات از  ــرهمن) صــادر شــده مخلوق ــزول مــي  اكاشــه (نمــاد ب ــه وي ن ــاره ب ــد و دوب ــد ان » كنن

)Chand.1.9.1.(  در تيتيريه اوپنيشد)Taitt.1.3( آنچه همـة مخلوقـات از او بـه    : «آمده است

گردنـد، بـاري آن    وجود آمده و به يمن وي حيات دارند و در هنگام مرگ دوباره به آن برمـي 

دال بـر   )Mand.1.6(هـا از قبيـل    يات، و عباراتي شبيه آنبه نظر دويسن اين آ» برهمن است.

ند. در جاي ديگر، به وضوح به نـابودي جهـان در بـرهمن    ا ها به سوي برهمن بازگشت انسان

جهان در او و براي او در هم تنيده شده است. اعم از ساكن و متحرك همه «اشاره شده است: 

قيانوس. در او و براي او تمـام موجـودات   ها در ا شود، همچون حباب چيز در برهمن محو مي

هـايي در   شـوند امـا مثـل حبـاب     جاندار جهان از خود خالي و نامحسوس گشته و ناپديد مـي 

بـاري بـرهمن در مخلوقـات    . «)Deussen, 1908, p222(» گردند سطح آب دوباره رؤيت مي

موجـودات را   سوزاند و همـة  هاي آتش مي ساكن است و در پايان جهان همه چيز را در شعله

» گيـرد  شود. وي آنچه را آفريده دوباره با پـس مـي   كند. همة هستي در او محو مي تكه مي تكه
)Svet. 3.2;6.3.4; Deussen, 1908, p221.(  

  صدور جهان از آتمن

كننـد.   بر اساس مضامين اوپنيشدي اساطيري وجود دارد كه منشـأ عـالم را آتمـن معرفـي مـي     

آمده است كه در آغاز خلقت تنها آتمن وجود داشـت. او غيـر از   خصوص در بريهدآرنيكه  به

رو، انديشناك و خواهان دويي شد. سپس، خودش را به دو نـيم   خودش كسي را نيافت. از اين

گيـري آنهـا نسـل آدميـان و از زن حيوانـات پديـدار        كرد. زن و مردي پديد آمدند و از جفت

راكـه همـة چيزهـا را از خـودم سـاري و      شدند. آتمن با خود گفت من همة خلقت هستم، چ

جاري كردم. سپس، آتش و خـدايان را آفريـد. در مرحلـة بعـد كـه نـام و صـورتي نبـود بـه          

شود او در همة چيزها پنهـان اسـت و هرگـاه     موجودات نام و صورت داد. همچنين، گفته مي

بـراي  ( )Brih. 4.1-16(شـود   بيند چشم ناميده مي كشد نفس نام دارد، و وقتي كه مي نَفَس مي
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. در ايتيريه نيز همين مضـمون بـه   )Encyclopedia of Hinduism, p.148 ر.ك.اطالع بيشتر 

هـا و سـپس انسـان را آفريـد      ، آب1صورت كه او ابتدا پرتو نـور، مـرگ   خورد، بدين چشم مي

)Ait. 1.1(        در ميتيريه گفته شده است كه در آغـاز جهـان غيرقابـل وصـف بـود، امـا وقتـي .

ي موجودات و جهان را خلق كرد و در واقع تبديل به كل جهان شد (بـه عبـارتي او در   پرجاپت

هـاي طبيعـي شايسـتة سـتايش      كل جهان و همة جهان هستي در او مكتوم است)، همة پديده

  .)Brih.4.17همچنين براي اطالع بيشتر ر.ك.  Maitr.6.6(شدند 

وابستگي كامل جهـان و موجـودات   ها، نشان دادن  از نظر دويسن، هدف اين گونه اسطوره

به آتمن است. بنابراين، آتمن همة جهان است و تقسيم جهان بـه دو عنصـر مؤنـث و مـذكر،     

دهندة تجزية آتمن به شـكل جهـان متكثـر     انواع حيوانات، نام و صورت و جزآن همگي نشان

يـن  م، تبديل به كـل جهـان شـد و هـركس بـه ا     ا است. در واقع، وقتي آتمن گفت من برهمن

شود. همچنين، اسطورة مـذكور نشـان    م او نيز تبديل به جهان ميا معرفت برسد كه من برهمن

. )Deussen, 1908, p189(هاي متفاوت جهان نمايـان اسـت    دهد كه آتمن در قالب پديده مي

ها به ترتيب  اوپنيشد به وضوح گفته شده است آسمان، خورشيد، باد، فضا و آب در چاندوگيه

دان و . افزون بر اين آتمن با تمام ايز)Chand.5.11-18(، جسم و كتف اويند سر، چشم، نفس

  . )Brih.1.4.7; 5.2; Mait. 6.7; 7.7(نيروها يكي انگاشته شده است 

       كننـده،   بيننـده، لمـس  «شـود:   در برخي موارد آتمـن بـا انسـان نيـز همسـان پنداشـته مـي       

    شــخص و همــة چيزهــا همــان روح  شــنونده، چشــنده، مــدرك، عاقــل، فاعــل، خودآگــاه، 

ــا آتمــن زوال ــذير ي ــدا ناپ       در برخــي ). (Prasna. 4.7-9; Bhattacharyya, 1971, p46» ن

                     زنـد   شود كه دست به خلقت مـي  وار (پوروشه) تصور مي جاها آتمن به شكل موجودي انسان

)Brih. 4.1 Jacobi, 1911, Vol.4, p156-157;( .  

با اينكه آتمن دست به خلقت زده و با جهان يكي است، حافظ و حاكم جهان نيز هسـت.  

  توان نتيجه گرفت كه: در اين صورت مي

                                                           
1.Mara. 
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  كند.   چيز را در جاي خود حفظ مي . آتمن به منزلة حافظ جهان همه1

  كند.  هايشان هدايت مي . او به عنوان حاكم جهان، مخلوقات را در فعاليت2

او كه در زمين سـكني گزيـده،   «عبارت مهمي در اين باره ذكر شده است: در بريهدآرنيكه 

شناسد. زمين جسم اوست. او از درون بر زمين حاكم است.  از زمين جداست، زمين او را نمي

. منظـور از زمـين   )Deussen, 1908, p206-207(» او روح تو و راهنماي دروني و ناميراست

هاي طبيعي از قبيل حيوان، آب، آتش، فضـا، بـاد،    پديدهدر اينجا شامل همة موجودات زنده و 

گانه (نفس، گفتار، چشم، گوش، منس، پوست، عقـل   آسمان و جز آن همچنين اعضاي هشت

هـاي طبيعـي و موجـودات جانـدار و اعضـاي       و تخم) است. بنابراين، بايد گفت تمام پديـده 

با اين حال او از درون بـر آنهـا    شناسند. گانه جسم آتمن اما جداي از اويند و او را نمي هشت

 .)Brih. 5.2; Mund, 6 ,4.1.2حاكم است (ر.ك. 

از جمله مفاهيم ديگري كه با آتمن مرتبط شده است تصـور پوروشـه چونـان عـالم كبيـر      

  پوروشه بـه انـدازة يـك شصـت تصـور شـده اسـت         است. بدين ترتيب، كه در كته اوپنيشد

)Kath. 4.12-13 .(     در شوتاشوتره نيز همان مطلب آمده و گفته شده اسـت بـا نفـس درونـي

وم زمينـه را بـراي چـرخش از    . از نظـر برخـي همـين مفهـ    )Svet. 3.13, 5.8(همسان است 

پوروشه به سوي آتمن فراهم كرده و به وضوح در اكثـر عبـارات اوپنيشـدها قابـل تشـخيص      

قلمداد شـده اسـت. در جـايي ديگـر در      . آتمن در اينجا همان پوروشه)Brih. 3.9.26(است 

همچنـين   2.5.1ffهمين اوپنيشد اين هماني آتمن يا برهمن با پوروشه كـامالً آشـكار اسـت (   

  .)Chand.3.12.7ر.ك. 

توان گفت جايگاه پوروشه در اوپنيشدها تا حدي عجيب و غريـب اسـت.    طوركلي، مي به

او خورشيد، از ذهنش مـاه، از دهـان   طرف وي همان انسان عالم كبير است كه از چشم  از يك

، از نفسش وايو، از ناف او هـوا، از سـر وي آسـمان، از پاهـايش زمـين و      1وي ايندرا و اَگني

جزآن به وجود آمده است. همين ديدگاه دربارة آتمن يا برهمن نيز وجود دارد، به نحـوي كـه   

                                                           
1. Agni 
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ري بـه نـام بـرهمن    ت گويي تالش شده است نقش منسوب به پوروشه در قالب مفهوم گسترده

اشاره كـرد كـه در    1ادغام شود. از طرفي، بايد به ثنويت پوروشه و پركريتي در مكتب سانكهيه

  آنجا پوروشه فقط ناظر تحول پركريتي است.

  تحليل. 5

تـوان گفـت از    زايي در اوپنيشدها مـي  هاي انجام گرفته دربارة مفاهيم كيهان با توجه به بررسي

زايي كه در اديـان ذكـر شـد، اكثـر آنهـا بـه نـوعي در اوپنيشـدها مطـرح           انواع اساطير كيهاني

هاي وداها به آفرينش رويكردي مادي وجود دارد و گويا اين ناگاه،  شوند. در برخي سروده مي

بيش از هر چيز متأثر از باورهاي بوميان هند است، اما تفسـير فراطبيعـي از آفـرينش، حاصـل     

رويم  ها مي جايي كه هر چه از دورة وداها به سمت براهمنهتأمالت حكماي آن دوره است. تا 

شويم كه همگـي اشـاره بـه يـك ذات      رو مي در مسئلة آفرينش با اسامي خدايان متعددي روبه

هاي قبلـي   هاي يكتاپرستانة جديد و مضامين دوره اي تركيبي از گرايش مطلق دارند كه به گونه

رغـم   اي مشتركي برخوردارنـد و علـي   ماية انديشه است. روي هم رفته، همة اين اساطير از بن

ند. از طرفي، كل مجموعة متون ودايـي  ا ساختار متفاوت، در قالب انديشة واحدي قابل بررسي

اي بـه مرحلـة    گزارشگر نوعي پيشرفت در تفكر حكماي هندي در اين باره از مرحلة اسطوره

  فلسفي است.

هـاي خلقـت در    طوركلي اسـطوره  ت آمد، بهطوركه از بررسي متون اوپنيشدي به دس همان

توان به دو دستة كلـي تقسـيم كـرد: اسـاطيري كـه داراي مضـموني شـبيه         اين متون را نيز مي

وداهايند و ديگري اساطيري كه ويژة دورة اوپنيشدي و حاصل تفكرات فلسـفي حكمـاي آن   

هـاي مربـوط بـه خلقـت      شود كه در دستة اول به نوعي بيشتر انواع اسـطوره  اند. ديده مي دوره

مطرح شده است. با وجود اين، برخي مفاهيم از جملـه پوروشـه در گـذر از دورة وداهـا بـه      

                                                           

گانة فلسفي هندوييسم كهن و منسوب به فردي بـه نـام كپيلـه اسـت كـه ظـاهراً        ترين مكاتب شش . يكي از مهم1
  .)377: 1386(هينلز، زيسته است  حدود صد سال قبل از بودا مي
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كنند و به مباني فلسفي حكماي ايـن دوره، دربـارة    اوپنيشدها، به لحاظ معنا و مفهوم ترقي مي

  شوند. تر مي هاي اساسي آنها نزديك انديشه

هدآرنيكــه و چاندوگيــه از مفــاهيم متعــالي و در برخــي اوپنيشــدهاي ديگــر از جملــه بري

هايي كه از دورة وداهـا   ترين انديشه تري دربارة آموزة خلقت استفاده شده است. از مهم فلسفي

رسـد، انديشـة توحيـد و     تا اوپنيشدها به اوج پختگي خود بـه ويـژه در دورة اوپنيشـدي مـي    

مرتبط است. گرچه در وداها  هاي خلقت وحدت وجود است كه بيشتر با دستة اول از اسطوره

شود بحـث خـدايان    ها از اوپنيشدها مي سرودهايي با اين مضامين آمده، اما آنچه سبب تميز آن

شـوند   متعدد است كه عمدتاً در اوپنيشدها ساير خدايان با برهمن يا آتمن يكسان انگاشته مـي 

گردنـد؛   مطـرح مـي   شود در نقش خدا و حقيقتـي واحـد   ها خلقتي نسبت داده مي و اگر به آن

يعني، حقيقت اصلي يكي، اما داراي اسامي مختلفي است. در اوپنيشدها علت پيـدايي خلقـت   

شود و در نهايت هـر دوي آنهـا يكـي     در برخي موارد، از برهمن، آتمن يا هر دو آنها ذكر مي

ـ     شمار مي به ژه بـا  آيند. اولين بار در اين متون است كه از ارتباط ميان خـالق و مخلـوق بـه وي

آيد، به طوري كه آتمن گـاهي نفـس كيهـاني و گـاهي نفـس       جهان و انسان سخن به ميان مي

شـود. نكتـة    اي از آن امر كلي محسوب مي آيد و در واقع نفس فردي نسخه فردي به شمار مي

مهم اين است كه اوپنيشدها واقعيت مستقلي براي اين جهان قائل نشده، بلكه آن را غيرواقعي 

دانـد همـان بـرهمن يـا آتمـن اسـت. ايـن         نها چيزي را كه داراي وجود مستقل ميدانسته و ت

ها در همة اوپنيشدها بـه صـورت جسـته و گريختـه آمـده، امـا نقـش بريهدآرنيكـه و          انديشه

تـرين   اوپنيشد در بيان اين مضامين، بيش از سـاير اوپنيشدهاسـت. در نتيجـه، مهـم     چاندوگيه

گيـري مكتـب    شك همين مباحث بعدها سبب شكل ت. بيمطالب در اين دو اوپنيشد آمده اس

ودانته و نظريات مختلف دربارة رابطة خداوند و جهان با يكديگر شد. از ديگر نكات مهـم در  

اوپنيشدها ارتباط پوروشه با آتمن و برهمن است. پوروشه در واقع همان انسان كبير است كـه  

آيد. همين ديدگاه دربارة آتمن يـا   مي از اعضاي مختلف بدنش عناصر و اجزاي عالم به وجود

تـري   شود نقش منسوب به پوروشه در قالب مفهوم گسترده برهمن نيز مطرح شده و تالش مي

  به نام برهمن ادغام گردد.
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تـوان گفـت كـه     هـاي مطـرح شـده در مـتن اوپنيشـدها، مـي       با نظر به همة انواع اسطوره

ايد حاصل تفكرات مختلفي بـوده، زيـرا   هاي متشتت و ش هاي اين متون داراي صورت اسطوره

اين اساطير از هماهنگي خاصي به ويژه از لحاظ شكل و صورت برخوردار نيسـتند. ايـن امـر    

آيد، چرا كه دسـتگاه واحـدي    هاي اوپنيشدها به حساب مي ا و تعارضه ترين ابهام يكي از مهم

هـاي خلقـت متـأثر از     اسطوره كنند. با آنكه اوپنيشدها نيز در ارائة را براي آفرينش مطرح نمي

مندله  ودا شود، از جمله با اينكه در ريگ ديده ميمتون وداهايند، تعارضاتي نيز در اساطير اين 

و برخي اوپنيشدها آب به عنوان عنصري ازلي مطرح اسـت، امـا در جـايي ديگـر در      82: 10

ـ     )Chand. 2.6(چاندوگيه اوپنيشد  ش و خـاك  به جاي يك عنصر ازلـي، سـه عنصـر آب، آت

عـالوه بـر سـه     )Taitt.1.2(اند. در تيتيريـه   اند كه هر سه از برهمن به وجود آمده مطرح شده

اند كـه هـر پـنج تـا از بـرهمن       عنصر مذكور، دو عنصر ديگر يعني اثير و باد نيز نام برده شده

  اند. صدور يافته

همگي به نوعي به هاي مرتبط با خلقت در اوپنيشدها  توان گفت اكثر اسطوره از طرفي، مي

انديشة توحيد در خلقت اشاره دارند كه انتساب خلقت به برهمن و آتمن بـه عنـوان خـدايي    

  آيد.   ها در اين باره به حساب مي ترين انديشه واحد از متعالي
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